
UsNE§ENÍ č.í2
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Huštěnovice, konaného t6.12.2004

Zastupitelstvo obce po projednání:

1) b e r e na vědomí zprávu o činnosti stalosty a předsedů komisí od posledního veřejného zasedáni.

2) b e r e na vědomí směrnici č.7 o zabezpečeni zákona o finanční kontrole prováděné vnitřním kontrolním
systémem a veřejnosprávní kontrolou.

3) b e r e na vědomí vnitřní organizačni směrnice č.2 o způsobu vedení účetnictví a požadavky najeho
průkazrrost.

4) b e r e na vědomí výsledek dílčího přezkumu hospodaření za 1.pololetí roku 2004 s výrokem, nebyly
shiedány nedostatky.

5) b e r e na vědomí výsledek inventarizace obecního majetku. Stav majetku obce k 30.9.2004 je
39,189.79]l,36 Kč.

6) b e r e na vědomí ukončení činnosti firmy FYTO, sdružení fyzických osob, Drahomíra Králíková,
Huštěnovice 318,IČ 46255672k31.12.2004nazákladě úpravy nájemního vztahu kparcelám č.94ll1,g4ll4,
94Il49,94ll55,94911,94912,1020,702Il1,,102l12,1022,2919l18,1023182,1023l83,1343,137917,1610,
162011,1153,948161,948168,íIl2l2,94812v majetku obce Huštěnovice o celkové l"ýměře 181.7'79wa,

7) schvaluj e nazákladě§39odst.l zákona č.12812000Sb,,vezněnípozdějšíchpředpisůpronájemparcel
č.94IlI,94114,94ll49,94Il55,949ll,94912, 1020, 102ll1, 102112, 1022,29,79l18, 1023l82, I023l83, 1343,
137911,1610,1620lI,t753,948161,948168,7I12l2,94812v majetku obce Huštěnovice o celkové výměře
I8I.119 m2 nájemciFYTO I<Iálík s.r.o. Huštěnovice351,1Č26922169. Výše nájemného je stanovenonaI,2%o
z aeny pozefirku a rok se splatností do 31.l2.každoročně.

8) schvaluj enazák|adě § l4odst.2 zákonač.56511990 Sb.,omistníchpoplatcích,vezněnípozdějších
předpisů,avsouladus§lOpísm.d)a§8aodst.2písm,i)zákonač.12812000Sb.,oobcích,vezněnípozdějších
předpisů Obecně závaznou vyhlášku obce Huštěnovice č.212004, kterou se mění Obecně závaztá r,yhláška obce
Huštěnovice č.212003 o místních poplatcích.

9) schv al u j e nazákladě §84 odst.2písm.c) zákonač,128/2000 Sb,,oobcích vezněnípozdějšíchpředpisů
dle předloženého návrhu úpravu rozpočtu č.3. na rok 2004:

Příjmy - zvýšení celkem 448.000,- Kč
Výdaje - snížení celkem -561.000,- Kč
Celkov"ý v"ýstedek snížení schodku o 1.009.000,- Kč

10) sc hv a lu je nazákladě §13 odst.2 písm.b) zákonač.250/2000 Sb.,o rozpočtornýchpravidiechúzemních
rozpočtů ve zněni pozdějších předpisů předložený návrh rozpočtového provizoria roku 2005. Návrh
rozpočtového provizoria obce Huštěnovice na rok 2005 je;

Přijmy -
Výdaje -
Dotace schodku ze zůstatku na BÚ roku 2004

5.410.000,- Kč

6.615.000,- Kč

1.205.000,- Kč

11) schv alu j e Obecně závaznouvyhlášku č.3l2004,kterousezrušuje Vyhláška č.2198, obecně závazná
vyhláška o příspěvku na dítě navštěvující mateřskou školu v Huštěnovicích, ze dne 26.3.|998. Ziizovacílístina
Základní školy Huštěnovice bude upravena dodatkem.

12) schvaluje nazákladě §39odst.1 zákonač,12812000 Sb.,vezněnípozdějšíchpředpisůpronájema
provozování STL plynovodu nájemci Jihomoravská plynárenská a.s. Brno za podmínek stanovených smlouvou.



13) schvaluj e nazitk|adě§39odst.1 zákonač.12812000 Sb.,vezněnípozdějšíchpředpisŮpronájem
nebytových prostor Domu služeb ě.p.290 v majetku obce Huštěnovice firnrě Instaplast, Kočendová Marta.
prodejní plocha o lryměře 22 m2 za cenu nájmu 225,- Kčlíralrok a skladová plocha o výměře 106 m2 za 1l5,-

Kč/m2lrok. Podrnínkou je platba na půl roku předem. Doba pronájmu l rok.

14) sc h v a 1 uj e na základě § 39 odst.1 zákonaě.12812000 Sb.,ve zrrění pozdějších předpisŮ pronájem

nebytových prostor, poloviny autobusov é zastávky - novinový stánek v majetku obce paní Lence PoláŠkové,

Huslěnovice 252,Ič7562| 461, o laýměře 12m2ve v,ýši nájmu 250,-Kělm2lrok. Doba pronájmu jsou 2 roky.

Podmínkou je platba na půl roku předem.

15) schvaluj e naz(kladě§39odst.1 zákonač.L28l2000Sb.,vezněnípozdějšíchpředpisŮpronájemČásti
parcely 941i5, asřattová plocha u hřiště TJ Sokol autoškole IRČA, Bočková lrena, O.N.Ves, za účelem \"ýuky

autoškoly pro skupinu B. Proniájem je ve qýši 2.600,- Kč/rok, doba pronájmu je 1 rok.

16) s c h v a l u j e na základě § 39 odst.l zákona č.r28D000 Sb.,ve znění pozdějších předpisŮ prodej Části

parcely č.2|82 v majetku obce Huštěnovice lng, Josefu Maňáskovi ml., Huštěnovice 325. Prodejní cena

stavebního pozemku je 80,- Kč/m2 a cena ostatní plochy je 20,-Kčlwl2, při poměru 1/3 stavební ku 2/3 ostatní

plochy z požadované plochy stanovené oddělovacím geometrickým plánem. Geometrický plan zajistí žadatel.

17) s c h v a I u j e odprodej inkoustové tiskárny DeskJet 640C, inv.č,10002 základní škole Kněžpole za

cenu stanovonou odhadem 833,- Kč. Získanáčástka zůstává v příjrnu příspěvkové organizace v investiČním

fondu na základě §3l odst,l,písm.d) zákona č,25012000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtŮ ve

znění pozdějších předpisů.

18) schv alu je čerpánírezervníhofonduve výši 24.000,- Kčzaslužbytelekomunikaci,kterénebyly
promítnuty v rozpočtu roku 2004 v Základni škole Huštěnovice na3ákladě §22 odst,2, zákona 218/2000 Sb., o

rozpočtových pravidlech a o změně něktených souvisejících zákonů v platném znění,

19) s c h v al u j e poplatekza pronájem přízemíKD pro konání smutečníchhostin ve výši 200,- KČ zaakci+
100,- Kč v topnou sezónu.

20') zru š u j e bod č.3 usnesení č.1l z 11.zasedání zastupitelstva obce Huštěnovice, konaného 76.9.2004,

kterým byly schváleny kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy.

V Huštěnovicich 16.12.2004

l_

l ,í-
"ll,. --- l-- .-.

_l ._.A
Frantlsek uevela

ar.,..l....

StaroSta


